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 حمافظة البحرية(   -)دراسة بقرية الوفائية مركز ادللنجات  َااثر العوملة عىل بعض وظائف الأرسة الريفية 

لهام عبده محمد عل  ، فاطمة عبد السالم رشب  , ، السعود حتية عبد العزيز أأبو    . ا 

منية الأرسة     مرص.  ،طنطا ،جامعة الأزهر ،املزنيللكية الاقتصاد  الريفية،قسم ت

 taheiaabu-elsooud.eco@azhar.edu.eg : الاليكرتوين للباحث الرئيس الربيد 

   امللخص 

الضبط   -الثقافية -التعلميية -اس هتدف البحث حتديد ااَلاثر )الاجيابية والسلبية( للعوملة عىل الأرسة الريفية ىف مخس وظائف ىه الوظيفة الزواجية

( أأرسة بقرية الوفائية مركز ادللنجات حمافظة البحرية ومت اختيار أأرابب  361قواهما ) عشوائية منتظمة، وأأجريت ادلراسة عىل عينة الاقتصادية( -الاجامتعى

التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسط احلساىب،  الأرس املس ئولني معيش يا عن الأرسة، ومت مجع البياانت ابس تخدام اس امترة اس تبيان. ومت اس تخدام 

معامل الارتباط البس يط )بريسون(، والاحندار اجلزىئ املعيارى لتحليل البياانت. واكنت أأبرز النتاجئ: أأن ترتيب وظائف الأرسة  حنراف املعيارى، و والا

والتعلميية، والزواجية، والضبط  املدروسة تبعًا للمتوسط احلساىب املرحج ال دراك املبحوثني للآاثر الاجيابية للعوملة عىل لك مهنا اكلتاىل: الوظيفة الاقتصادية،

افية، والزواجية، والضبط الاجامتعى، وأأخرياً الوظيفة الثقافية. بيامن اكن الرتتيب تبعًا ال دراك الآاثر السلبية للعوملة اكلتاىل: الوظيفة الاقتصادية، والثق

دراك املبحوثني للآاثر )الاجيابية والسلبية( للعوملة عىل لك وظيفة سهامًا ىف تفسا  الاجامتعى، وأأخرياً الوظيفة التعلميية. أأكرث املتغريات املس تقةل  ري التباين ىف ا 

.  من الوظائف امخلس املدروسة ىه الطموح، وعدد ساعات تصفح الانرتنت يوميًا، وادلخل الشهرى للأرسة، وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يومياً 

 وخلص البحث لعدد من التوصيات بناًء عىل النتاجئ.

   .الوظيفة التعلميية، الوظيفة الثقافية، الوظيفة الزواجية العوملة،اللكامت الاسرتشادية: 

 املقدمة   

أأحضت ظاهرة العوملة الهاجس الطاغى ىف اجملمتعات املعارصة، فهىى  

تس تقطب اهامتم احلكومات واملؤسسات، ومراكز البحث ووسائل  

اال عالم. وتعاظم دور العوملة وتأأثريها عىل أأوضاع ادلول واحلكومات،  

وأأسواقها وبورصاهتا وخمتلف الأنشطة الاقتصادية والاجامتعية والثقافية 

 (.  1، ص: 2008هيا. ) عبدهللا، والس ياس ية ف

وقد أأصبحت مبثابة موجة فرضت نفسها عىل ميادين وجماالت  

احلياة اكفة، وأأصبحت الشغل الشاغل للمفكرين واحملللني والباحثني ىف  

خمتلف اجملاالت وامليادين وأأصبح من املس تحيل احلديث عن متغريات  

ىل ظاهرة العوملة ابع  تبارها مرحةل جديدة  العامل وتطوراته دون الرجوع ا 

من التغريات العاملية ونتاجًا طبيعيًا للتطورات املتالحقة، جفميع 

التحوالت الاقتصادية والس ياس ية والثقافية والعلمية الىت يشهدها العامل  

ما بسبب العوملة أأو نتيجة من نتاجئها. )سومية امحد،  ، ص:  2009ا 

2 .) 

آلياهتا  وزايدة تقدهما والىت  وقد تعمقت ظاهرة العوملة بفضل تنوع أ

يمتثل أأبرزها ىف الرشاكت متعددة اجلنس يات، والفضائيات واال نرتنت  

وأأسواق املال، والهجرة مما ساعد عىل انتشارها ىف اجلوانب الاقتصادية  

زاةل   ىل ا  والس ياس ية والاجامتعية والثقافية، حيث أأدت تكل الآليات ا 

ومن مث انتشار  احلدود واحلواجز بني ادلول والشعوب والثقافات، 

، ص:  2004السامت والأمناط والقمي الثقافية من ماكن لأخر. )عراىب، 

2 .) 

هذا الواقع خلق حاةل من عدم التوازن الأمر اذلى أأثر سلبًا عىل  

ادلول النامية عامة واجملمتعات العربية خاصة، مما اكن هل انعاكساته  

رصى بشلك خاص.  اخلطرية عىل الواقع اجملمتعى بشلك عام، واجملمتع امل

 (.  81: 80، ص ص:2016)حامد، 

وحيث أأن القرية جزء ال يتجزأأ من اجملمتع الأكرب, فا ن التحوالت  

الىت تعرض لها اجملمتع املرصى انعكست عىل القرية املرصية, فأأصبح  

التغري ىف القرية املرصية ظاهرة عامة يالحظها الفرد العادى سواء أأاكن  

 عى أأم الثقاىف أأم املادى.  هذا التغري ىف البناء الاجامت

وتعد الأرسة أأحد أأمه النظم الاجامتعية ىف اجملمتع, فهىى الشلك  

جناب الفرد وتتكون دليه   الأساىس للتأأثريات الاجامتعية. ففهيا يمت ا 

الاجتاهات واملعتقدات والقمي وغريها من جوانب الشخصية الناجضة  

جامتعية لأعضاهئا وتعلمهم  اال جيابية والتعاونية، كام أأهنا تعطى املاكنة الا

املهارات الأساس ية, وتبث فهيم التطلعات وتصل املاىض ابحلارض وتنقل  

آخرون,  ,  2004التقاليد الثقافية من جيل اىل جيل. ) اخلوىل, وأ

 (.  131ص:

ابال ضافة أأهنا تساعد أأعضاهئا عىل التفاعل الاجامتعى واملشاركة  

ارات الزواج والتعلمي حىت متكهنم  الاجامتعية ىف اجملمتع وتساعدمه ىف اختي 

 من التكيف والاس تقرار ىف حياهتم اجلديدة. 

منا   وال ينحرص تأأثري الأرسة عىل حميط أأعضاهئا داخل املزنل فقط, وا 

 ميتد اىل نطاق أأوسع اىل التأأثري ىف عالقات أأفرادها ابلعامل احمليط. 

د بقى  ونظراً لقيام النظام الأرسى ابلعديد من الوظائف الهامة, فق

ن اختلف ىف شلكه   هذا النظام واس مترت س يادته ىف لك اجملمتعات, وا 

وعاداته وتقاليده الأساس ية من جممتع لآخر, وهذا ال يعىن أأن النظام  

الأرسى ظل جامداً عىل مر العصور, فالأرسة كأى نسق اجامتعى قد  

 (. 3, ص:2012أأصاهبا التغري. ) مروة الفقى,  
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عى من نسق أأكرب هو اجملمتع الريفى،  والأرسة الريفية ىه نسق فر 

لهذا فهىى حتمل صفاته الأساس ية، وتس تجيب ملا يطرأأ عليه من  

تغريات، وقد تعرضت لقوى كثرية خالل الربع الأخري من القرن العرشين  

غريت من أأداهئا لوظائفها. وىف مقدمة هذه القوى العوملة. ذلا فقد اهمتت  

لياهتا وَااثرها عىل بعض وظائف  هذه ادلراسة ابلتعرف عىل العوملة واَ 

 الأرسة الريفية.   

 املشلكة البحثية: 

شهد العامل املعارص تغريات جذرية معيقة، حيث دخل النظام  

العاملى مرحةل جديدة من اترخيه، هناية عرص احلرب الباردة وزوال  

النظام الثناىئ القطبني، وبداية عهد الأحادية، حيث تس يطر الوالايت 

ريكية عىل مجمل املرسح العاملى حبمك قوهتا الاقتصادية،  املتحدة الأم

وتفوقها التكنولوىج، ومتزيها العسكرى، مما أأدى اىل انتعاش النظام  

الرأأسامىل وما ارتبط بذكل من همينة عىل اكفة املس توايت خاصة 

الاقتصادية والثقافية مهنا ىف صورة عوملة الاقتصاد والثقافة والقمي.  

 (. 25ص:  ،2011)حسر محمد،  

ولقد تأأثر اجملمتع املرصى بلك هذه التحوالت العاملية الكربى، حيث 

شهد تغريات جوهرية يف نظمه الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية  

يل فتح   والثقافية. فتحول النظام الاقتصادي القامئ عل س يطرة ادلوةل ا 

يل    الباب أأمام القطاع اخلاص, وتدعمي موجات اخلصخصة اليت هدفت ا 

نتاجية وتصفية القطاع العام. )   انسحاب ادلوةل من عديد من اجملاالت اال 

 (. 35, ص:2003زايد, وجحازى, 

ومل تشمل اخلصخصة الأنشطة الاقتصادية حفسب, بل مشلت  

أأيضا اكفة اخلدمات الأخرى التعلميية والصحية، وحتول النظام الس ياىس  

يل النظام التعددي ادلميقراطي. )فايزة  عبد اجمليد, وَاخرون,  املركزي ا 

 (.  285, ص: 2009

عادة تشكيل البنية  ومتثل التحول ىف النظام الاجامتعي والثقاىف يف ا 

الطبقية وتغري شلك قوة العمل املطلوبة, واحنسار القمي اال جيابية يف  

مقابل منو القمي السلبية وخاصة القمي الاس هتالكية, ورصاع الأدوار  

,  2009عبد اجمليد, وَاخرون, داخل الأرسة املرصية. )فايزة 

 (. 286ص:

واكنت هذه التغريات أأكرث جتس يدا عىل مس توى الأرسة، حيث  

جتسد ذكل ىف ما طرأأ علهيا من حتوالت ىف أأداهئا لأدوارها ووظائفها.  

آراء   فنتيجة لتأأثريات العوملة تغريت العالقة بني الأجيال وأأصبحت أ

بناء اذلين يكتس بون قامي  واجتاهات وقمي وسلوكيات الآابء غري مرغوبة ل لأ

مس تحدثة، وأأمناطًا سلوكية مغايرة، واجتاهات جديدة تؤدى ىف أأحيان  

ىل نشوء حتدايت ومشالكت خطرية هتدد طرق حياهتم   كثرية ا 

 وأأساليب معيش هتم وفكرهتم عن جممتعهم، ومس تقبلهم وطموحاهتم.  

من هنا تأأىت أأمهية هذه ادلراسة ىف حماوةل الكشف عن ماهية 

 وملة وَااثرها عىل بعض وظائف الأرسة الريفية والعوامل املرتبطة هبا.   الع

 أأهداف البحث: 

 حتددت أأهداف البحث فامي يىل:  

للآاثر اال جيابية والسلبية ادراك املبحوثني التعرف عىل مس توى 

 -التعلميية -عىل الوظائف املدروسة للأرسة الريفية وىه الزواجيةللعوملة 

 الاقتصادية.     -الضبط الاجامتعى -الثقافية

التعرف عىل العالقات الارتباطية بني املتغريات املس تقةل المكية 

وجحم   -وعدد س نوات تعلمي الأبناء –املدروسة التالية : سن املبحوث

واملشاركة   -الشهرى للأرسة وادلخل  -ومس توى املعيشة -الأرسة

وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات   -والطموح -الاجامتعية غري الرمسية

وعدد مرات اذلهاب اىل   -وعدد ساعات تصفح الانرتنت يوميا-يوميا

عىل للآاثر اال جيابية والسلبية للعوملة درجة ادراك املبحوثني املول وبني 

 لك وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة. 

د اال سهام النس يب للمتغريات املس تقةل املدروسة يف تفسري  حتدي

عىل  للآاثر اال جيابية والسلبية للعوملة ادراك املبحوثني التباين يف درجة 

 لك وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة. 

  الفروض البحثية 

توجد عالقة ارتباطية بني الك من: سن املبحوث, وعدد س نوات  

ة, ومس توى املعيشة, وادلخل الشهري للأرسة,  تعلمي الأبناء, وجحم الأرس 

واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية, والطموح, وعدد ساعات مشاهدة  

الفضائيات يوميا, وعدد ساعات تصفح الانرتنت يوميا، وعدد مرات  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية والسلبية  اذلهاب اىل املول وبني  درجة ا 

  -لوظائف امخلس املدروسة الزواجيةللعوملة عىل لك وظيفة من ا

 الاقتصادية.     -الضبط الاجامتعي  –الثقافية -التعلميية

سهاما   يسهم لك متغري من املتغريات املس تقةل المكية املدروسة ا 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية  معنواي فريدا يف تفسري التباين ىف درجة ا 

  -للعوملة عىل لك وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة الزواجية

 الاقتصادية.    -الضبط الاجامتعي  –الثقافية -التعلميية

سهاما  يسهم لك متغري من  املتغريات املس تقةل المكية املدروسة ا 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية  معنواي فريدا يف تفسري التباين ىف درجة ا 

  -للعوملة عىل لك وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة الزواجية

 الاقتصادية.    -الضبط الاجامتعي  –الثقافية -التعلميية

 الطريقة البحثية: 

 منطقة ادلراسة:  

 يت ادلراسة بقرية الوفائية مركز ادللنجات حمافظة البحرية. أأجر 

 شامةل وعينة ادلراسة 

 شامةل ادلراسة 

جاميل عدد الأرس ابلقرية واذلى بلغ   متثلت شامةل ادلراسة ىف ا 

( أأرسة ) مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار مبجلس مدينة 6000)

 (. 2021ادللنجات، 

 عينة ادلراسة  
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ةل كرجسى ومورجان حلساب جحم العينة واذلى مت الاس تعانة مبعاد

( أأرسة. ومت اختيار عينة معدية من أأرابب الأرس  361بلغ عددها ) 

املس ئولني معيش يا عن الأرسة رشيطة أأن يكون حاصل عىل مؤهل  

 جامعى عىل الأقل ودليه طفل واحد عل الأقل يف املرحةل اال عدادية.  

 اعداد واختبار اس امترة ادلراسة 

عداد  اس امترة اس تبيان وفقا لأهداف ادلراسة متضمنة مجموعة   مت ا 

من الأس ئةل واليت أأعدت متسقة مع الأهداف ومناس بة للمس توي  

التعلميي واخللفية الاجامتعية والثقافية للمبحوثني, وقد مرت الاس امترة  

جراء اختبار مبديئ لالس امترة عل ثالثني مبحوث   بعدة مراحل بدًءا اب 

عدادها يف صورهتا الهنائية ومعل   ومبحوثة، ومت تدقيق الاس امترة وا 

 التعديالت الالزمة. 

 وقد اش متلت الاس امترة عىل قسمني رئيس يني هام:  

 القسم الأول ويضم الك من: 

اخلصائص الشخصية والاجامتعية والاقتصادية للمبحوثني   أأواًل: 

وتشمل: سن املبحوث، وسن الرشيك، والنوع، واملس توي التعلميي  

بناء، واحلاةل املهنية للمبحوث، واحلاةل   للمبحوث، واملس توي التعلميي للأ

املهنية للمبحوثة، واحلاةل الاجامتعية، وجحم الأرسة، ومساحة الأرض  

املسكن، وحيازة الأهجزة املزنلية، وادلخل الشهري   الزراعية، وحاةل

 للأرسة، واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية، والطموح. 

آليات العوملة املدروسة  اثنيًا: آلية من أ املتغريات املتعلقة بلك أ

)مشاهدة الفضائيات، تصفح الانرتنت، واذلهاب اىل املول( ومت قياسها  

ث يف الًك من مشاهدة الفضائيات  بعدد الساعات اليت يقضهيا املبحو 

 وتصفح الانرتنت يوميا، وعدد مرات اذلهاب للمول. 

دراك املبحوثني للآاثر )الاجيابية والسلبية(  القسم الثاىن:  وخيتص اب 

  -للعوملة عل وظائف الأرسة الريفية امخلسة املدروسة )الزواجية

قياسها من  الاقتصادية(. ومت  -الضبط الاجامتعي -الثقافية -التعلميية

عبارات لقياس الوظيفة الزواجية،  10عبارة موزعة اكلتايل:  56خالل 

عبارة لقياس الوظيفة   15عبارة لقياس الوظيفة التعلميية، و 12و

عبارة   12عبارات لقياس وظيفة الضبط الاجامتعي، و  7الثقافية، و

 لقياس الوظيفة الاقتصادية. 

 أأسلوب مجع البياانت: 

خدام الاس تبيان ابملقابةل الشخصية، وقد  مت مجع البياانت ابس ت 

، ومت ترمزي  2021اس تغرقت معلية مجع البياانت شهري فرباير ومارس 

دخالها للحاسب الآيل وحتليلها   اال جاابت وتفريغ اس امترات الاس تبيان وا 

حصائيًا.   ا 

 املتغريات البحثية وكيفية قياسها: 

مة ىف ادلراسة يتناول هذا اجلزء وصفًا للمتغريات البحثية املس تخد

 . وكيفية قياسها 

 قياس املتغريات املس تقةل: 

ويقصد به عدد الس نوات الاكمةل للمبحوث من   سن املبحوث: 

 وقت امليالد حىت اترخي مجع البياانت. ويعرب عنه بقمية رمقية.

ويقصد به عدد الس نوات الاكمةل لعمر رشيك حياة   : سن الرشيك 

اترخي مجع البياانت. ويعرب عنه بقمية  املبحوث من وقت امليالد حىت 

 رمقية.

ويقصد به جنس املبحوث من حيث كونه ذكراً أأو أأنىث، ومت   النوع:

( عل  1، 2قياسه مبقياس من فئتني هام ذكر وأأنىث. وأأعطيت الأرقام )

 الرتتيب للرتمزي. 

ويقصد به احلاةل التعلميية للمبحوث   املس توي التعلميي للمبحوث: 

صل عىل مؤهل جامعى أأو فوق جامعى، ومت قياسه  من حيث كونه حا

( عىل  2، 1مبقياس من فئتني جامعي، وفوق جامعي. وأأعطيت الأرقام ) 

 الرتتيب للرتمزي.  

بناء:  ويقصد به عدد س نوات التعلمي اليت أأمتها   املس توي التعلميي للأ

الأبناء بنجاح ممن مه يف سن التعلمي مقسومًا عل عدد الأبناء ممن مه يف  

التعلمي. ومت قياسه مبقياس مكون من س تة مس توايت وىه املرحةل   سن

الابتدائية، واملرحةل اال عدادية، واملرحةل الثانوية، ومرحةل التعلمي  

املتوسط, واملرحةل اجلامعية, واملرحةل فوق اجلامعية . ومت حتويهل ملقياس  

عطاء لك مرحةل عدد س نوات التعلمي اليت تقابلها فاكنت ) ،  9، 6مكي اب 

 ( عىل الرتتيب. 18، 16، 14، 12

ويقصد به نوع وطبيعة العمل اذلي يقوم به   احلاةل املهنية للمبحوث:

املبحوث كوس يةل لكسب العيش والىت تعترب املصدر الأساىس لدلخل.  

ومت قياسه مبقياس امسي مكون من مخس فئات ىه موظف حكويم,  

يت الأرقام  وموظف قطاع خاص, ومزارع, وأأعامل حرة, وحريف. وأأعط 

 ( عل الرتتيب. 1,  2, 3,  4, 5المتيزيية )

ويقصد به نوع وطبيعة العمل اذلي تقوم به   احلاةل املهنية للمبحوثة:

املبحوثة كوس يةل لكسب العيش والىت تعترب املصدر الأساىس لدلخل.  

ومت قياسه مبقياس امسي مكون من ست فئات ىه ربة مزنل, موظفة  

اخلاص, مزارعة, أأعامل حرة, حرفية. وأأعطيت  ابحلكومة, موظفة ابلقطاع 

 ( عل الرتتيب. 1, 2,  3, 4, 5,  6الأرقام المتيزيية )

  ويقصد به حاةل املبحوث الاجامتعية احلاةل الاجامتعية للمبحوث:

وقت مجع البياانت من حيث كونه )مزتوج, مطلق, أأرمل(. وأأعطيت  

 ( عل الرتتيب. 1, 2,  3الأرقام )

ويقصد به عدد أأفراد أأرسة املبحوث ممثلني يف الزوج   جحم الأرسة: 

والزوجة والأبناء وغريمه من الأقارب اذلين يقميون معًا يف مسكن واحد  

ويعيشون حياة اجامتعية واقتصادية مشرتكة وقت مجع البياانت. ويعرب  

 عنه بقمية رمقية.     

مساحة الأرض   : عدة مؤرشات وىه  ويضم  مس توى املعيشة: 

حاةل املسكن، حيازة الأهجزة املزنلية، حيث مجعت درجات  الزراعية، 

املبحوث عىل لك مؤرش للحصول عىل درجة تعرب عن مس توى  

 املعيشة.   
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ويقصد به ا جاميل اال يرادات النقدية  ادلخل الشهري للأرسة: 

 الشهرية للأرسة مقدره ابجلنيه املرصي وقت مجع البياانت.

مت قياسه من خالل عرش  و  املشاركة الاجامتعية غري الرمسية:

عبارات تدور حول هذا املعىن. واكنت فئات اال س تجابة )دامئًا، أأحيااًن، 

( عىل الرتتيب.  1،  2،  3،  4اندًرا، ال(. وأأعطيت ادلرجات ) 

ومجعت ادلرجات للحصول عىل ادلرجة اللكية للمشاركة الاجامتعية غري 

درجة(.   40 - 10بني )  الرمسية. واكنت القمية النظرية للمتغري ترتاوح ما

  0,885وقدرت درجة ثبات املقياس ابس تخدام معامل )أألفا( فاكنت 

 وىه قمية تدل عىل ثبات املقياس. 

  ومت قياسه مبقياس مكون من ست عبارات تدور حول  الطموح:

هذا املعين. واكنت فئات الاس تجابة )أأوافق, س يان, غري موافق(.  

ب. ومجعت ادلرجات  ( عل الرتتي1, 2, 3وأأعطيت ادلرجات )

للحصول عل ادلرجة اللكية للطموح. وتراوحت القمية النظرية للمتغري ما  

درجة(. وقدرت درجة ثبات املقياس ابس تخدام معامل )   18-6بني ) 

 وىه قمية تدل عىل ثبات املقياس.   0,661أألفا ( فاكنت  

به عدد الساعات   ويقصد عدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا: 

ا املبحوث يف مشاهدة الفضائيات يوميا. ومت قياسه مبقياس  اليت يقضهي

يل    3مكون من ثالث فئات )أأقل من ساعة / اليوم, من ساعة ا 

ساعات / يوميًا(. وأأعطيت الأرقام المتيزيية   3ساعات/ يوميًا, أأكرث من 

 ( عل الرتتيب. 3,  2, 1)

الساعات اليت  ويقصد به عدد  عدد ساعات تصفح الانرتنت يوميا: 

يقضهيا املبحوث يف تصفح اال نرتنت يوميا. ومت قياسه مبقياس مكون من  

يل  ساعات/ يوميًا,   3ثالث فئات )أأقل من ساعة / اليوم, من ساعة ا 

(  3, 2, 1ساعات / يوميًا(. وأأعطيت هل الأرقام المتيزيية ) 3أأكرث من 

 عل الرتتيب. 

يل املول:  مرات ذهاب  ويقصد به عدد  عدد مرات اذلهاب ا 

يل املول من عدمه. ومت قياسه مبقياس من مخس فئات يه   املبحوث ا 

مرة لك أأس بوع, ومرة لك شهر, ومرة لك س تة أأشهر, ومرة لك س نة,  

( عل  1، 2، 3، 4، 5وعدم اذلهاب. وأأعطيت الأرقام المتيزيية ) 

 الرتتيب. 

 قياس املتغري التابع 

دراك املبحوثني للآاثر  )اال جيابية والسلبية( للعوملة عل  مت قياس ا 

 وظائف الأرسة الريفية امخلسة املدروسة اكلتايل:

( عبارات,  10ومت قياسها مبقياس مكون من ) الوظيفة الزواجية:

جيابيتان, وبقية العبارات سالبة. وأأعطيت لك عبارة أأربعة   مهنا عباراتن ا 

دراك تأأثري العوملة بدرجة كبرية، ومتوسطة ، وقليةل، وال  اس تجاابت يه ا 

( درجة عل الرتتيب للك من  1, 2, 3, 4تؤثر. وأأعطيت ادلرجات ) 

العبارات اال جيابية والسلبية. ومت استبعاد عبارة واحدة سالبة لعدم  

وجود ارتباط معنوى بيهنا وبني بعض العبارات. وابلتاىل أأصبح املقياس  

 ت فقط. ( عبارا9اللكى للوظيفة الزواجية للأرسة الريفية مكون من ) 

قدرت درجة ثبات مقياس الوظيفة الزواجية للأرسة الريفية  

وىه تدل عىل ثبات   0,799ابس تخدام معامل )أألفا( فوجد أأهنا 

 املقياس.  

( عبارة، مهنم  12ومت قياسها مبقياس مكون من )  : الوظيفة التعلميية

مثاىن عبارات موجبة, وأأربع عبارات سالبة. وأأعطيت لك عبارة أأربعة  

دراك تأأثري العوملة بدرجة كبرية، ومتوسطة، وقليةل، وال  اس تجااب ت يه ا 

( درجة عل الرتتيب للك من  1, 2, 3, 4تؤثر. وأأعطيت ادلرجات ) 

العبارات اال جيابية والسلبية. ومت استبعاد ثالث عبارات موجبة. وعبارة  

واحدة سالبة لعدم وجود ارتباط معنوى بني أأى مهنا وبني بعض  

ىل أأصبح املقياس اللكى للوظيفة التعلميية للأرسة الريفية  العبارات. وابلتا

 ( عبارات فقط. 8مكون من )

قدرت درجة ثبات مقياس الوظيفة التعلميية للأرسة الريفية 

وىه تدل عىل ثبات   0.797ابس تخدام معامل )أألفا( فوجد أأهنا 

 املقياس.  

م  ( عبارة مهن15ومت قياسها مبقياس مكون من ) الوظيفة الثقافية:

ثالث عبارات موجبة, واثىن عرشة عبارة سالبة. وأأعطيت لك عبارة  

دراك تأأثري العوملة بدرجة كبرية، ومتوسطة،   أأربعة اس تجاابت يه ا 

( درجة عل  1, 2, 3, 4وقليةل، وال تؤثر. وأأعطيت ادلرجات )

الرتتيب للك من العبارات اال جيابية والسلبية. ومت استبعاد عبارة واحدة  

عبارات سالبة لعدم وجود ارتباط معنوى بني أأى مهنا   موجبة. وثالث

وبني بعض العبارات. وابلتاىل أأصبح املقياس اللكى للوظيفة الثقافية  

 ( عبارة فقط.   11للأرسة الريفية مكون من ) 

قدرت درجة ثبات مقياس الوظيفة الثقافية للأرسة الريفية  

ثبات   وىه تدل عىل 0,788ابس تخدام معامل )أألفا( فوجد أأهنا 

 املقياس.  

(  7ومت قياسها مبقياس مكون من ) : وظيفة الضبط الاجامتعى 

عبارات مهنا ثالث عبارات موجبة, وأأربع عبارات سالبة. وأأعطيت لك  

دراك تأأثري العوملة بدرجة كبرية، ومتوسطة،   عبارة أأربعة اس تجاابت يه ا 

( درجة عل  1, 2, 3, 4وقليةل، وال تؤثر. وأأعطيت ادلرجات )

يب للك من العبارات اال جيابية والسلبية. ومت استبعاد عبارة واحدة  الرتت

سالبة لعدم وجود ارتباط معنوى بيهنا وبني بعض العبارات. وابلتاىل  

أأصبح املقياس اللكى لوظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة الريفية مكون  

 ( عبارات فقط.   6من )

ة  قدرت درجة ثبات مقياس وظيفة الضبط الاجامتعى للأرس 

وىه تدل عىل ثبات   0,702الريفية ابس تخدام معامل )أألفا( فوجد أأهنا  

 املقياس.  

( عبارة  12ومت قياسها مبقياس مكون من ) الوظيفة الاقتصادية: 

مهنا أأربع عبارات موجبة, وبقية العبارات سالبة. وأأعطيت لك عبارة  

دراك تأأثري العوملة بدرجة كبرية، ومتوسطة،   أأربعة اس تجاابت يه ا 

( درجة عل  1, 2, 3, 4قليةل، وال تؤثر. وأأعطيت ادلرجات )و 

لعبارات اال جيابية والسلبية. ومت استبعاد عباراتن سالبتان لعدم  ل الرتتيب 
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وجود ارتباط معنوى بني أأى مهنا وبني بعض العبارات. وابلتاىل أأصبح  

( عبارات 10املقياس اللكى للوظيفة الاقتصادية للأرسة مكون من ) 

 فقط.  

قدرت درجة ثبات مقياس الوظيفة الاقتصادية للأرسة ابس تخدام  

 وىه تدل عىل ثبات املقياس.   0,752معامل ) أألفا ( فوجد أأهنا 

 املهنج املس تخدم وأأساليب التحليل اال حصاىئ والفروض اال حصائية:  

 املهنج املس تخدم: مت اس تخدام املهنج الوصفى، واملهنج التحليىل.

التكرارات، والنسب  مت اس تخدام أأساليب التحليل اال حصاىئ: 

معامل الارتباط  املئوية، واملتوسط احلساىب، واال حنراف املعيارى، و 

، ومعامل الارتباط  "، واختبار "فت"، واختبار البس يط )بريسون(

املتعدد، والاحندار اجلزىئ املعيارى، ومعامل أألفا كرونباخ لتقدير ثبات  

 . عددة البنود )املتغريات املس تقةل المكية، واملتغريات التابعة(املقاييس املت 

 وصف خصائص عينة ادلراسة: 

( عرًضا خلصائص املبحوثني الشخصية  1يعرض جدول )

 والاجامتعية والاقتصادية واالتصالية. 

أأكرث من نصف املبحوثني  : ( أأن 1ويتضح من نتاجئ جدول )

س نة(،   53لأقل من  41( يقع ىف الفئة العمرية املتوسطة )% 59)

%(، وحواىل   90(، والغالبية جامعيني )%66وحواىل الثلثني ذكور )

(، وحواىل ثلىث  %42مخىس املبحوثني أأبناؤمه ىف املرحةل اال عدادية )

البية (، والغ %68%،  60املبحوثني واملبحواثت يعملون ابحلكومة )

( جحم أأرسمه  %63(، وحواىل ثلىث املبحوثني ) %97مزتوجون ) 

فرد (، ومس توى ادلخل الشهرى لأرسمه منخفض   8 -6متوسط ) 

(  %49,8جنيه( شهراًي، وحواىل النصف )  5800أأقل من  -1200)

( مس توى  %57مس توي معيش هتم متوسط، وأأكرث قلياًل من النصف )

ثالثة أأرابع املبحوثني  و وسط، املشاركة الاجامتعية غري الرمسية مت

تقارب نس بة املبحوثني يف  و ( مس توى الطموح دلهيم مرتفع، % 75)

املس توى املنخفض واملتوسط لعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا  

(  %49( للك مهنام، وحواىل نصف املبحوثني ) %46،%44بنس بة )

نرتنت منخفض، وتقارب نس بة املبحوثني اذلين   مس توى تصفحهم لال 

يل املول مرة لك شهر، ومرة لك س تة أأشهر بنس بة ) ي ،  %24ذهبون ا 

 ( للك مهنام عىل الرتتيب. 23%

 النتاجئ ومناقش هتا: 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية والسلبية للعوملة عىل الوظائف   مس توى ا 

 املدروسة: 

 الوظيفة الزواجية: 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل  الوظيفة الزواجية مس توى ا 
رسة:   للأ

( من املبحوثني مس توى  %5,5( أأن: )2تبني من اجلدول  رمق )

دراكهم للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة منخفض,   ا 

دراكهم متوسط, و % 24,9و مس توى  %69,5من املبحوثني مس توى ا 

دراكهم مرتفع، كام بلغ املتوسط احلساىب املرحج ال دراك امل  بحوثني للآاثر  ا 

درجة من أأربع   3,2الاجيابية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة 

 درجات مما يعىن ارتفاع ادراكهم لهذه ااَلاثر.                  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية  مس توى ا 

رسة:   للأ

دراكهم ( من املبحوثني مس ت %1,4( أأن: )2يتضح اجلدول ) وى ا 

للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة منخفض,  

دراكهم متوسط, و) %37,7و) (  %60,9( من املبحوثني مس توى ا 

دراكهم مرتفع، كام بلغ املتوسط احلساىب املرحج ال دراك   مس توى ا 

  3,17املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة 

 رتفع مما يعىن ادراك املبحوثني لهذه ااَلاثر.               درجة وهو م 

ىل أأن ادراك املبحوثني للآاثر اال جيابية والسلبية  وتشري البياانت ا 

للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة يف املس توى املرتفع وبنسب  

 ( للك مهنام عىل الرتتيب. %61، %69حواىل )

رسة:    ميية للأ  الوظيفة التعل

ميية   مس توى دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة التعل ا 
رسة:   للأ

( من املبحوثني مس توى %23,5( أأن: )3تبني من اجلدول ) 

دراكهم للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة التعلميية للأرسة متوسط ،   ا 

دراكهم مرتفع، كام بلغ املتوسط   % 76,5و من املبحوثني مس توى ا 

املرحج ال دراك املبحوثني للآاثر الاجيابية للعوملة عىل الوظيفة   احلساىب

درجة وىه درجة كبرية تعكس ارتفاع ادراك   3,22التعلميية للأرسة 

 املبحوثني للآاثر الاجيابية.                

ميية  دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة التعل مس توى ا 

رسة   :     للأ

( من املبحوثني مس توى  %8,3( أأن: ) 3دول ) اجليتضح من 

دراكهم للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة التعلميية للأرسة منخفض،   ا 

دراكهم متوسط ، و  % 52,9و   % 38,8من املبحوثني مس توى ا 

دراكهم مرتفع، كام بلغ املتوسط احلساىب املرحج ال دراك   مس توى ا 

  2,63فة التعلميية للأرسة املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظي 

 درجة وىه أأعىل من املتوسط. 

ويتضح من هذه النتاجئ أأن ادراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة  

عىل الوظيفة التعلميية للأرسة مرتفع، بيامن ادراكهم للآاثر السلبية للعوملة 

 عىل الوظيفة التعلميية للأرسة متوسط.  

رسة   : الوظيفة الثقافية للأ

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية  مس توى ا 

رسة:     للأ
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( من املبحوثني مس توى  %2,2( أأن: )4تبني نتاجئ جدول )

دراكهم للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة منخفض،   ا 

دراكهم متوسط, و % 32,7و مس توى  %65,1من املبحوثني مس توى ا 

دراكه م مرتفع، كام بلغ املتوسط احلساىب املرحج ال دراك املبحوثني للآاثر  ا 

درجة وهو أأعىل   2,93الاجيابية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة 

 من املتوسط.               

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية  مس توى ا 

رسة:   للأ

( من املبحوثني مس توى  %0,8أأن: ) ( 4يتضح من نتاجئ جدول )

دراكهم للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة منخفض،   ا 

دراكهم متوسط, و)%4,7و) (  %94,5( من املبحوثني مس توى ا 

دراكهم مرتفع، كام بلغ املتوسط احلساىب املرحج ال دراك   مس توى ا 

  3,19فية للأرسة املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الثقا

 درجة وىه درجة عالية تعكس ارتفاع ادراكهم لهذه ااَلاثر. 

وتشري البياانت اىل أأن ادراك املبحوثني للآاثر اال جيابية والسلبية 

للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة  تقع يف املس توى املرتفع وبنسب  

 للك مهنام عىل الرتتيب.  % 95،  %65حواىل 

رسة:   وظيفة الضبط الاجامت   عى للأ

دراك املبحوثني للآاثر الاجيابية للعوملة عىل وظيفة الضبط  مس توى ا 

 الاجامتعى للأرسة: 

( من املبحوثني مس توى  %0,6( أأن: ) 5من نتاجئ جدول ) يتضح

دراكهم للآاثر الاجيابية للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة   ا 

دراكهم م %29,9منخفض, و   % 69,5توسط, ومن املبحوثني مس توى ا 

دراكهم مرتفع. كام بلغ املتوسط احلساىب املرحج ال دراك   مس توى ا 

املبحوثني للآاثر الاجيابية للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة  

 درجة وىه أأعىل من املتوسط وتقارب عىل املس توى املرتفع.                  2,98

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعومل ة عىل وظيفة الضبط  مس توى ا 
 الاجامتعى للأرسة: 

( من املبحوثني مس توى  %6,6( أأن: ) 5يتضح من نتاجئ جدول )

دراكهم للآاثر السلبية للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة   ا 

دراكهم متوسط, و %29,6منخفض, و   % 63,7من املبحوثني مس توى ا 

دراكهم مرتفع، كام بلغ املتوسط احلساىب امل رحج ال دراك  مس توى ا 

املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة  

 درجة وىه عالية تعكس ارتفاع ادراكهم لهذه ااَلاثر.   3,11

ىل تقارب نس بة املبحوثني يف املس توى املرتفع  وتشري البياانت ا 

عى  ال دراك الآاثر )اال جيابية والسلبية( للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامت

 ( للك مهنام عىل الرتتيب. %64, %69للأرسة وبنسب حواىل ) 

رسة:   الوظيفة الاقتصادية للأ

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة   مس توى ا 

رسة:   الاقتصادية للأ

( مس توى  %25,2( أأن: ربع املبحوثني )6تبني نتاجئ جدول ) 

دراكهم للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيف ة الاقتصادية للأرسة  ا 

دراكهم مرتفع، كام بلغ   %74,8متوسط, و  من املبحوثني مس توى ا 

املتوسط احلساىب املرحج ال دراك املبحوثني للآاثر الاجيابية للعوملة عىل  

درجة وىه درجة كبرية تعكس   3,25الوظيفة الاقتصادية للأرسة 

 ارتفاع ادراكهم لهذه ااَلاثر.                

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة   مس توى ا 
رسة:   الاقتصادية للأ

( من املبحوثني مس توى  %12,2( أأن: )6نتاجئ جدول )  يتضح من 

دراكهم للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرسة متوسط,   ا 

دراكهم مرتفع، كام بلغ املتوسط احلساىب املرحج  %87,8و) ( مس توى ا 

ال دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرسة  

 وىه درجة كبرية تعكس ارتفاع ادراكهم لهذه ااَلاثر.   درجة   3,53

وتشري البياانت اىل أأن ادراك املبحوثني للآاثر اال جيابية والسلبية 

للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرسة يف املس توى املرتفع وبنسب  

 ( للك مهنام عىل الرتتيب. %88، %75حواىل )

تقةل املدروسة وبني ادراك  العالقات الارتباطية بني املتغريات املس  

املبحوثني للآاثر )الاجيابية والسلبية( للعوملة عىل الوظائف امخلس  

 املدروسة. 

رسة:   الوظيفة الزواجية للأ

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 
رسة:   للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأ

( وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية    7تبني من نتاجئ جدول ) 

حصائيا عند مس توى معنوية  بني الًك من: سن املبحوث،   0,01ا 

وادلخل الشهري للأرسة، واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية، والطموح، 

وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا، وعدد ساعات تصفح  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل  الانرتنت يوميا وبني درجة  ا 

الوظيفة الزواجية للأرسة. حيث بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط  

,   0,412, 0,423, 0,266, 0,223, 0,143للك مهنا 

 عىل الرتتيب.  0,507

مل يتبني وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الًك من عدد س نوات  و

دراك   تعلمي الأبناء، وجحم الأرسة، ومس توى املعيشة وبني درجة ا 

 املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة.  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 
رسة: للعوملة   عىل الوظيفة الزواجية للأ

( وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية 7تبني من نتاجئ جدول )

حصائيا عند مس توى معنوية  بني الًك من سن املبحوث، وجحم   0,01ا 

الأرسة، والطموح، وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا، وعدد  

دراك املبحوثني للآ  اثر  ساعات تصفح اال نرتنت يوميا وبني درجة ا 

السلبية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة. حيث بلغت قمي  
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,  0,291, 0,153, 0,147معامالت الارتباط البس يط للك مهنا 

 عىل الرتتيب.  0,266,  0,223

ومل يتبني وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الًك من عدد س نوات  

املشاركة  تعلمي الأبناء، ومس توى املعيشة، وادلخل الشهري للأرسة، و 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية  الاجامتعية غري الرمسية وبني درجة ا 

للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة. وعليه نس تطيع رفض الفرض  

 الصفرى جزئًيا وقبول الفرض البحىث الأول.  

رسة:  ميية للأ  الوظيفة التعل

دراك املبحوثني للآاث ر اال جيابية عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 
رسة:  ميية للأ  للعوملة عىل الوظيفة التعل

( وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية   7 جدول ) توحض نتاجئ 

حصائيا عند مس توى معنوية  بني الًك من املشاركة الاجامتعية   0,01ا 

دراك املبحوثني للآاثر الاجيابية   غري الرمسية، والطموح وبني درجة ا 

لميية للأرسة. حيث بلغت قميىت معامل  للعوملة عىل الوظيفة التع 

 عىل الرتتيب.  0,195،  0,274الارتباط البس يط للك مهنام 

حصائيا عند   كام اتضح وجود عالقة ارتباطية عكس ية ومعنوية ا 

دراك   0,01مس توى معنوية  بني متغري سن املبحوث وبني درجة ا 

رسة. حيث  املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة التعلميية للأ 

 . 0‚260-بلغت قمية معامل الارتباط البس يط 

حصائيا عند   كام اتضح وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية ا 

( بني الًك من ادلخل الشهرى للأرسة، وعدد  0,05مس توى معنوية ) 

دراك املبحوثني للآاثر   ساعات تصفح الانرتنت يوميا وبني درجة ا 

لميية للأرسة. حيث بلغت قمية معامل  الاجيابية للعوملة عىل الوظيفة التع 

 عىل الرتتيب.  0,120،  0,103الارتباط البس يط للك مهنام 

ومل يتبني وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الًك من عدد س نوات  

تعلمي الأبناء، وجحم الأرسة، ومس توى املعيشة، وعدد ساعات مشاهدة  

دراك املبحوثني للآاثر  اال جيابية للعوملة عىل  الفضائيات يوميا وبني درجة ا 

 الوظيفة التعلميية للأرسة.  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 

رسة:  ميية للأ  للعوملة عىل الوظيفة التعل

وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية   (  7توحض نتاجئ جدول ) 

حصائيا عند مس توى معنوية  بني الًك من املشاركة الاجامتعية   0,01ا 

غري الرمسية، والطموح، وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا، وعدد  

دراك املبحوثني للآاثر   ساعات تصفح الانرتنت يوميا وبني درجة ا 

للأرسة. حيث بلغت قمي معامالت  السلبية للعوملة عىل الوظيفة التعلميية 

  0,493, 0,167, 0,493, 0,220الارتباط البس يط للك مهنا 

 عىل الرتتيب. 

حصائيا عند   كام اتضح وجود عالقة ارتباطية عكس ية ومعنوية ا 

بني متغري ادلخل الشهرى للأرسة وبني درجة  0,01مس توى معنوية 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيف ة التعلميية للأرسة.  ا 

 . 0‚ 308-حيث بلغت قمية معامل الارتباط البس يط 

ومل يتبني وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الًك من سن املبحوث، 

وعدد س نوات تعلمي الأبناء، وجحم الأرسة، ومس توى املعيشة وبني  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة التعلميية  درجة ا 

. وعليه نس تطيع رفض الفرض الصفرى جزئًيا وقبول الفرض  للأرسة

 البحىث الأول. 

رسة:    الوظيفة الثقافية للأ

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 
رسة:   للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأ

(  وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية  7توحض نتاجئ جدول ) 

حصائ  بني الًك من ادلخل الشهرى   0,01يا عند مس توى معنوية ا 

دراك املبحوثني للآاثر الاجيابية للعوملة   للأرسة، والطموح وبني درجة ا 

عىل الوظيفة الثقافية للأرسة. حيث بلغت قمية معامل الارتباط  

 عىل الرتتيب.  0,208، 0,190البس يط للك مهنام 

حصائيا عند  كام تبني وجود عالقة ارتباطية عكس ية ومع  نوية ا 

بني الًك من سن املبحوث، وجحم الأرسة وبني   0,01مس توى معنوية 

دراك املبحوثني للآاثر الاجيابية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية  درجة ا 

-للأرسة. حيث بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط للك مهنام 

 عىل الرتتيب.  0,162-,  0,151

معنوية بني الًك من عدد س نوات  ومل يتبني وجود عالقة ارتباطية 

تعلمي الأبناء, ومس توى املعيشة، واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية، 

وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا، وعدد ساعات تصفح  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل   الانرتنت يوميا وبني درجة ا 

 الوظيفة الثقافية للأرسة.  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 
رسة:   للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأ

( وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية   7توحض نتاجئ جدول ) 

حصائيا عند مس توى معنوية  بني الًك من سن املبحوث،  0,01ا 

والطموح, وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا، وعدد ساعات  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة  تصفح الانرتنت يوميا وبني درجة ا 

عىل الوظيفة الثقافية للأرسة. حيث بلغت قمي معامالت الارتباط  

عىل   0,388, 0,154, 0,246. 0,160البس يط للك مهنا 

 الرتتيب. 

حصائيا عند   كام تبني وجود عالقة ارتباطية عكس ية ومعنوية ا 

بني الًك من مس توى املعيشة، وادلخل   0,01مس توى معنوية 

دراك   الشهرى للأرسة, واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية وبني درجة ا 

املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة. حيث  

-, 0,144-بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط للك مهنا     

 عىل الرتتيب.     0,140-,  0,257
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حصائيا عند  كام ات ضح أأيضًا وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية ا 

دراك املبحوثني   0,05مس توى معنوية  بني جحم الأرسة وبني درجة ا 

للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة. حيث بلغت قمية  

 . 0,112معامل الارتباط البس يط 

عدد س نوات  ومل يتبني وجود عالقة ارتباطية معنوية بني متغري 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل   تعلمي الأبناء وبني درجة ا 

الوظيفة الثقافية للأرسة. وعليه نس تطيع رفض الفرض الصفرى جزئًيا  

 وقبول الفرض البحىث الأول.  

رسة:    وظيفة الضبط الاجامتعى للأ

دراك املبحوثني للآاثر ا ال جيابية عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 

 للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة: 

( وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية  7توحض نتاجئ جدول ) 

حصائيا عند مس توى معنوية  بني الًك من ادلخل الشهري   0,01ا 

للأرسة, والطموح، وعدد ساعات تصفح الانرتنت يوميا وبني درجة  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعومل ة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى  ا 

للأرسة. حيث بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط للك مهنا  

 عىل الرتتيب.    0,252, 0,372,  0,211

حصائيا عند   كام اتضح وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية ا 

بني الًك من مس توى املعيشة، وعدد ساعات   0,05مس توى معنوية 

دراك املبحوثني للآاثر الاجيابية   مشاهدة الفضائيات يوميا وبني درجة ا 

للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة. حيث بلغت قمية معامل  

 عىل الرتتيب.  0,131،  0,121الارتباط البس يط للك مهنام 

ومل يتبني وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الًك من سن املبحوث، 

شاركة الاجامتعية غري  وعدد س نوات تعلمي الأبناء, وجحم الأرسة، وامل 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل وظيفة  الرمسية وبني درجة ا 

 الضبط الاجامتعى للأرسة.  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 
 للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة:        

وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية  ( 7توحض نتاجئ جدول ) 

حصائيا عند مس توى معنوية  بني الًك من سن املبحوث, وجحم   0,01ا 

الأرسة, واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية، والطموح, وعدد ساعات  

مشاهدة الفضائيات يوميا, وعدد ساعات تصفح اال نرتنت يوميا وبني  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعومل ة عىل وظيفة الضبط  درجة ا 

الاجامتعى للأرسة. حيث بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط للك  

عىل   0,313، 0,312, 0,421, 0,144, 0,145, 0,200مهنا 

 الرتتيب. 

حصائيا عند   كام اتضح وجود عالقة ارتباطية عكس ية ومعنوية ا 

بني متغري ادلخل الشهرى للأرسة وبني درجة  0,01مس توى معنوية 

دراك  املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى  ا 

 . 0,200-للأرسة. حيث بلغت قمية معامل الارتباط البس يط 

ومل يتبني وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الًك من عدد س نوات  

دراك املبحوثني للآاثر  تعلمي الأبناء, ومس توى املعيشة, وبني درجة ا 

يفة الضبط الاجامتعى للأرسة. وعليه نس تطيع  السلبية للعوملة عىل وظ 

 رفض الفرض الصفرى جزئًيا وقبول الفرض البحىث الأول.  

رسة:   الوظيفة الاقتصادية للأ

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 
رسة:   للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأ

ة ارتباطية طردية ومعنوية  (  وجود عالق7توحض نتاجئ جدول ) 

حصائيا عند مس توى معنوية  بني الًك من ادلخل الشهري   0,01ا 

للأرسة, والطموح, وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا، وعدد  

ساعات تصفح الانرتنت يوميا، وعدد مرات اذلهاب اىل املول وبني  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الا قتصادية  درجة ا 

للأرسة. حيث بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط للك مهنا  

 عىل الرتتيب.  0,255,  0,164,  0,216, 0,320,  0,138

حصائيا عند   كام اتضح وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية ا 

بني الًك من مس توى املعيشة، واملشاركة   0,05مس توى معنوية 

د راك املبحوثني للآاثر الاجيابية  الاجامتعية غري الرمسية وبني درجة ا 

للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرسة. حيث بلغت قمية معامل  

 عىل الرتتيب.  0,116،  0,126الارتباط البس يط للك مهنام 

حصائيا عند   واتضح أأيضًا وجود عالقة ارتباطية عكس ية ومعنوية ا 

دراك   0,05مس توى معنوية  بني متغري سن املبحوث وبني درجة ا 

ملبحوثني للآاثر الاجيابية للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرسة.  ا

 . 0,111-حيث بلغت قمية معامل الارتباط البس يط 

ومل يتبني وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الًك من عدد س نوات  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية   تعلمي الأبناء, وجحم الأرسة وبني درجة ا 

 ة الاقتصادية للأرسة.   للعوملة عىل الوظيف

دراك املبحوثني للآاثر السلبية  عالقة املتغريات املس تقةل املدروسة اب 
رسة:   للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأ

وجود عالقة ارتباطية طردية ومعنوية   (7توحض نتاجئ جدول ) 

حصائيا عند مس توى معنوية  بني الًك من سن املبحوث,   0,01ا 

والطموح, وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا، وعدد ساعات  

دراك   تصفح الانرتنت يوميا، وعدد مرات اذلهاب اىل املول وبني درجة ا 

قتصادية للأرسة. حيث  املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الا

,  0,207, 0,181بلغت قمي معامالت الارتباط البس يط للك مهنا 

 عىل الرتتيب.  0,165, 0,169,  0,172

حصائيا عند   كام اتضح  وجود عالقة ارتباطية عكس ية ومعنوية ا 

بني الًك من مس توى املعيشة، وادلخل   0,05مس توى معنوية 

دراك املبحوثني  للآاثر السلبية للعوملة عىل الشهرى للأرسة وبني درجة ا 

الوظيفة الاقتصادية للأرسة. حيث بلغت قمية معامل الارتباط البس يط  

 عىل الرتتيب.  0,109-، 0,130-للك مهنام 
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ومل يتبني وجود عالقة ارتباطية معنوية بني الًك من عدد س نوات  

درجة  تعلمي الأبناء, وجحم الأرسة, واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية وبني 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرسة.   ا 

وعليه نس تطيع رفض الفرض الصفرى جزئًيا وقبول الفرض البحىث  

 الأول. 

للمتغريات املس تقةل المكية املدروسة ىف تفسري التباين   اال سهام النس ب 

عىل لك  للعوملة  اللكى بني املبحوثني من حيث ادراكهم للآاثر اال جيابية 

 وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة. 

لتحديد اال سهام النس ب للمتغريات املس تقةل المكية املدروسة يف  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة  عىل لك  تفسري التباين ىف درجة ا 

  -الثقافية -التعلميية -وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة" )الزواجية

الاقتصادية(". مت صياغة الفرض البحىث، وللتحقق  -عىالضبط الاجامت

من حصة هذا الفرض مت صياغة الفرض اال حصاىئ الصفرى التاىل "  

سهاًما معنواًي فريًدا يف تفسري   تسهم املتغريات املس تقةل المكية املدروسة ا 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية  للعوملة  عىل لك  التباين ىف درجة  ا 

  -الثقافية -التعلميية -وظائف امخلس املدروسة" )الزواجيةوظيفة من ال

الاقتصادية(". وللتحقق من حصة هذا الفرض مت   -الضبط الاجامتعى 

جراء حتليل الاحندار اجلزىئ املعيارى.   ا 

رسة:   الوظيفة الزواجية للأ

أأن متغريات ادلخل الشهري للأرسة,   (18توحض نتاجئ جدول )

رمسية, والطموح, وعدد ساعات مشاهدة  واملشاركة الاجامتعية غري ال

الفضائيات يوميا, وعدد ساعات تصفح الانرتنت يوميا ترتبط مع درجة  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة   ا 

وبلغت قمية "ف" احملسوبة   0,587مبعامل ارتباط متعدد بلغ 

حصائيا عند مس توى م  62,510 (. ومن  0,01عنوية )ويه معنوية ا 

مث ميكن اس تنتاج وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية بني املتغريات  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية   املس تقةل امخلسة جممتعة وبني درجة ا 

ىل أأن   للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة. ويشري معامل التحديد ا 

( من التباين يف  %34,4املتغريات املس تقةل امخلسة جممتعة تفرس حنو ) 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية   درجة ا 

 للأرسة.  

رسة:  ميية للأ  الوظيفة التعل

(  أأن متغريات سن املبحوث، وادلخل  18توحض نتاجئ جدول )

الشهري للأرسة, واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية, والطموح, وعدد  

دراك املبحوثني للآاثر  ساعات تصفح  الانرتنت يوميا ترتبط مع درجة ا 

اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة التعلميية للأرسة مبعامل ارتباط متعدد بلغ  

حصائيا   10,906وبلغت قمية "ف" احملسوبة  0,365 ويه معنوية ا 

(. ومن مث ميكن اس تنتاج وجود عالقة  0,01عند مس توى معنوية )

حصائيًا بني املتغريات املس تقةل امخلسة جممتعة  ارتباطية متعددة معنوي ة ا 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة التعلميية   وبني درجة ا 

ىل أأن املتغريات املس تقةل امخلسة جممتعة   للأرسة. ويشري معامل التحديد ا 

دراك املبحوثني للآاثر   % 13,3تفرس حنو  من التباين يف درجة ا 

 للعوملة عىل الوظيفة التعلميية للأرسة. اال جيابية 

رسة:   الوظيفة الثقافية للأ

(  أأن متغريات سن املبحوث، وادلخل  18توحض نتاجئ جدول )

دراك املبحوثني للآاثر   الشهري للأرسة, والطموح ترتبط مع درجة ا 

اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة مبعامل ارتباط متعدد بلغ  

حصائيا   8,599قمية "ف" احملسوبة  وبلغت  0,328 ويه معنوية ا 

(. ومن مث ميكن اس تنتاج وجود عالقة  0,01عند مس توى معنوية )

حصائيًا بني املتغريات املس تقةل الثالثة جممتعة   ارتباطية متعددة معنوية ا 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية  وبني درجة ا 

ىل أأن املتغريات املس تقةل الثالثة جممتعة للأرسة. ويشري  معامل التحديد ا 

دراك املبحوثني للآاثر   % 10,8تفرس حنو  من التباين يف درجة ا 

 اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة. 

رسة:   وظيفة الضبط الاجامتعى للأ

(  أأن متغريات مس توى املعيشة، وادلخل  18توحض نتاجئ جدول ) 

دراك املبحوثني للآاثر  الشهري للأرس  ة, والطموح ترتبط مع درجة ا 

للأرسة مبعامل ارتباط   اال جيابية للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى 

ويه معنوية   22,202وبلغت قمية "ف" احملسوبة  0,447متعدد بلغ 

حصائيا عند مس توى معنوية ) (. ومن مث ميكن اس تنتاج وجود  0,01ا 

حصائيًا بني املتغريات املس تقةل الثالثة عالقة ارتباطية متعددة معنوي ة ا 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل وظيفة   جممتعة وبني درجة ا 

ىل أأن املتغريات   الضبط الاجامتعى  للأرسة. ويشري معامل التحديد ا 

دراك   % 20املس تقةل الثالثة جممتعة تفرس حنو  من التباين يف درجة ا 

 للأرسة.    بية للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى املبحوثني للآاثر اال جيا 

رسة:    الوظيفة الاقتصادية للأ

(  أأن متغريات الطموح، وعدد ساعات  18توحض نتاجئ جدول )

مشاهدة الفضائيات يوميا، وعدد مرات اذلهاب اىل املول ترتبط مع  

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية   درجة ا 

وبلغت قمية "ف" احملسوبة   0,447للأرسة مبعامل ارتباط متعدد بلغ 

حصائيا عند مس توى معنوية ) 20,874 (. ومن  0,01ويه معنوية ا 

حصائيًا بني   مث ميكن اس تنتاج وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية ا 

دراك املبحوثني للآاثر   املتغريات املس تقةل الثالثة جممتعة وبني درجة ا 

للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرسة. ويشري معامل التحديد  اال جيابية 

ىل أأن املتغريات املس تقةل الثالثة جممتعة تفرس حنو  % من   19,9ا 

دراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة   التباين يف درجة ا 

 الاقتصادية للأرسة. 

للمتغريات املس تقةل المكية املدروسة ىف تفسري التباين   اال سهام النس ب 

عىل لك  اللكى بني املبحوثني من حيث ادراكهم للآاثر السلبية للعوملة 

 وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة. 

لتحديد اال سهام النس ب للمتغريات املس تقةل المكية املدروسة يف  

دراك املبحوثني للآاثر ا عىل لك  لسلبية للعوملة تفسري التباين ىف درجة ا 
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  -الثقافية -التعلميية -وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة" )الزواجية

الاقتصادية(". مت صياغة الفرض البحىث، وللتحقق  -الضبط الاجامتعى

من حصة هذا الفرض مت صياغة الفرض اال حصاىئ الصفرى التاىل "ال  

سهاًما معنواًي  يسهم أأى متغري من املتغريات املس تقةل المكية املدر  وسة ا 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية    فريًدا يف تفسري التباين ىف درجة  ا 

  -وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة" )الزواجيةعىل لك للعوملة 

الاقتصادية(". وللتحقق من حصة   -الضبط الاجامتعى -الثقافية -التعلميية

جراء حتليل الاحندار اجلزىئ املع   يارى.هذا الفرض مت ا 

رسة:   الوظيفة الزواجية للأ

( أأن متغريات جحم الأرسة، والطموح,  19توحض نتاجئ جدول ) 

وعدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا, وعدد ساعات تصفح الانرتنت  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل   يوميا ترتبط مع درجة ا 

وبلغت قمية   0,365الوظيفة الزواجية للأرسة مبعامل ارتباط متعدد بلغ 

ويه معنوية ا حصائيا عند مس توى معنوية  18,276"ف" احملسوبة 

(. ومن مث ميكن اس تنتاج وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية  0,01)

دراك املبحوثني للآاثر   بني املتغريات املس تقةل الأربعة جممتعة وبني درجة ا 

معامل التحديد  السلبية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة. ويشري 

ىل أأن املتغريات املس تقةل الأربعة جممتعة تفرس حنو  من التباين   % 13,3ا 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الزواجية  يف درجة ا 

 للأرسة.  

رسة:  ميية للأ  الوظيفة التعل

( أأن متغريات ادلخل الشهرى للأرسة،  19توحض نتاجئ جدول )

ة غري الرمسية، والطموح، وعدد ساعات تصفح  واملشاركة الاجامتعي 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة  اال نرتنت يوميا ترتبط مع درجة ا 

وبلغت   0,613عىل الوظيفة التعلميية للأرسة مبعامل ارتباط متعدد بلغ 

حصائيا عند مس توى   53,681قمية "ف" احملسوبة  ويه معنوية ا 

تنتاج وجود عالقة ارتباطية متعددة  (. ومن مث ميكن اس  0,01معنوية ) 

دراك   حصائيًا بني املتغريات املس تقةل الأربعة جممتعة وبني درجة ا  معنوية ا 

املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة التعلميية للأرسة. ويشري  

ىل أأن املتغريات املس تقةل الأربعة جممتعة تفرس حنو   معامل التحديد ا 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة من التباين يف  37,6% درجة ا 

 عىل الوظيفة التعلميية للأرسة.  

رسة:   الوظيفة الثقافية للأ

( أأن متغريات سن املبحوث، ومس توى  19توحض نتاجئ جدول )

املعيشة، وادلخل الشهرى للأرسة، واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية، 

دراك   والطموح، وعدد ساعات تصفح الانرتنت يوميا ترتبط مع درجة ا 

املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة مبعامل  

ويه   18,864وبلغت قمية "ف" احملسوبة  0,492بلغ  ارتباط متعدد 

حصائيا عند مس توى معنوية ) (. ومن مث ميكن اس تنتاج  0,01معنوية ا 

حصائيًا بني املتغريات املس تقةل  وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية ا 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل   الس تة جممتعة وبني درجة ا 

ىل أأن املتغريات  الوظيفة الثقافية ل لأرسة. ويشري معامل التحديد ا 

دراك   %24,2املس تقةل الس تة جممتعة تفرس حنو  من التباين يف درجة ا 

  املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة.  

رسة:   وظيفة الضبط الاجامتعى للأ

( أأن متغريات جحم الأرسة، وادلخل  19توحض نتاجئ جدول )

ى للأرسة، واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية، والطموح، وعدد  الشهر 

ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا، وعدد ساعات تصفح الانرتنت يوميا  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل وظيفة  ترتبط مع درجة ا 

وبلغت   0,546الضبط الاجامتعى للأرسة مبعامل ارتباط متعدد بلغ 

حصائيا عند مس توى   36,376بة قمية "ف" احملسو  ويه معنوية ا 

(. ومن مث ميكن اس تنتاج وجود عالقة ارتباطية متعددة  0,01معنوية ) 

دراك   حصائيًا بني املتغريات املس تقةل الس تة جممتعة وبني درجة ا  معنوية ا 

املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة.  

ىل أأن املتغريات املس تقةل الس تة جممتعة تفرس  ويشري معامل التحديد  ا 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية  29,8حنو  % من التباين يف درجة ا 

  للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة.  

رسة:    الوظيفة الاقتصادية للأ

( أأن متغريات سن املبحوث، ومس توى  19جدول ) توحض نتاجئ

املعيشة، وادلخل الشهرى للأرسة، والطموح، وعدد ساعات مشاهدة  

الفضائيات يوميا، وعدد ساعات تصفح الانرتنت يوميا، وعدد مرات  

دراك املبحوثني للآاثر السلبية  اذلهاب اىل املول ترتبط مع درجة ا 

ة مبعامل ارتباط متعدد بلغ  للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرس 

حصائيا   14,422وبلغت قمية "ف" احملسوبة  0,443 ويه معنوية ا 

(. ومن مث ميكن اس تنتاج وجود عالقة  0,01عند مس توى معنوية )

حصائيًا بني املتغريات املس تقةل الس بعة جممتعة   ارتباطية متعددة معنوية ا 

دراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة  عىل الوظيفة وبني درجة ا 

ىل أأن املتغريات املس تقةل   الاقتصادية للأرسة. ويشري معامل التحديد ا 

دراك املبحوثني   % 19,6الس بعة جممتعة تفرس حنو  من التباين يف درجة ا 

 للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرسة. 

 اس تخالص عام عىل النتاجئ: 

سلبية للعوملة عىل وظائف الأرسة  ادراك املبحوثني للآاثر الاجيابية وال 

 الريفية املدروسة ويتضح:  

ادراك املبحوثني للآاثر الاجيابية للعوملة عىل لك من الوظيفة  

الاقتصادية والزواجية، والضبط الاجامتعى يتقارب مع ادراكهم للآاثر  

السلبية للعوملة عىل لك وظيفة من هذه الوظائف الثالثة، حيث حيتل  

املرحج لهذه الوظائف املراتب الأوىل والثالثة والرابع  املتوسط احلساىب 

 للك من الااثر الاجيابية والسلبية للعوملة. 

ادراك املبحوثني للآاثر السلبية للعوملة عىل الوظيفة الثقافية يفوق  

ادراكهم للآاثر الاجيابية حيث حيتل املتوسط احلساىب املرحج املرتبة 

 ة اخلامسة للآاثر الاجيابية. الثانية للآاثر السلبية واملرتب 
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ية يفوق  ادراك املبحوثني للآاثر اال جيابية للعوملة عىل الوظيفة التعلمي 

حيث حيتل املتوسط احلساىب املرحج املرتبة   ادراكهم للآاثر السلبية

 الثالثة للآاثر اال جيابية واملرتبة اخلامسة للآاثر السلبية.

املس تقةل املدروسة وادراك  نتاجئ العالقات الاحصائية بني املتغريات 
املبحوثني للآاثر الاجيابية والسلبية للعوملة عىل وظائف الأرسة الريفية  

 املدروسة.  

سهامًا معنواًي فريداً  يف تفسري التباين يف   يسهم سن املبحوث ا 

الآاثر اال جيابية للعوملة عىل لك من الوظيفة التعلميية والثقافية للأرسة  

يامن يسهم اسهامًا معنواًي فريداً ىف تفسري التباين  وىف الاجتاه السالب. ب 

ىف ااَلاثر السلبية للعوملة عىل لك من الوظيفة الثقافية والاقتصادية وىف  

      الاجتاه املوجب. 

فصغار السن من املبحوثني أأكرث ادرااكً للجانب الاجياىب للعوملة  

املعارف   ابلنس بة للك من الوظيفة التعلميية والثقافية من حيث زايدة

والاهامتم بتعلمي اللغات والتوسع ىف تعلمي الفتيات فامي يتعلق ابلوظيفة 

التعلميية. وفامي يتعلق ابلوظيفة الثقافية فقد زاد ادراك صغار السن لأمهية  

العوملة ىف تدريب الأفراد عىل تقبل الرأأي الاخر وارتفاع مس توى 

 الطموح، وتيسري احلصول عىل املعارف. 

ال أأن كبار السن أأكرث ادرااكً للجانب السلب للعوملة عىل لك من   ا 

الوظيفة الثقافية والاقتصادية. فقد سامهت العوملة ىف زايدة مظاهر  

التفاخر والرتوجي ملفاهمي خمالفة لدلين اال ساليم، وش يوع القمي الفردية  

)الأاننية( وأأيضًا زايدة البطاةل، وتراجع اال دخار، وزايدة الأزمات  

ىف الأرسة، وزايدة الاقبال عىل الوجبات اجلاهزة، وكرثة   الاقتصادية

 الانفاق عىل الهواتف احملموةل والقنوات الفضائية.

سهامًا معنواًي فريداً  يف تفسري التباين يف الآاثر   يسهم جحم الأرسة ا 

السلبية للعوملة عىل لك من الوظيفة الزواجية ووظيفة الضبط 

 وجب. الاجامتعى للأرسة وىف الاجتاه امل

سهامًا معنواًي فريداً  يف تفسري التباين يف   يسهم مس توى املعيشة ا 

الآاثر اال جيابية للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة وىف  

الاجتاه املوجب. بيامن يسهم اسهامًا معنواًي فريداً ىف تفسري التباين ىف  

تصادية وىف  الااثر السلبية للعوملة عىل لك من الوظيفة الثقافية والاق

 الاجتاه السالب. 

سهامًا معنواًي فريداً  يف تفسري   يسهم ادلخل الشهرى للأرسة ا 

التباين يف الآاثر اال جيابية للعوملة عىل لك من الوظيفة الزواجية، 

والتعلميية والثقافية، والضبط الاجامتعى للأرسة وىف الاجتاه املوجب.  

 التباين ىف ااَلاثر السلبية بيامن يسهم اسهامًا معنواًي فريداً ىف تفسري

للعوملة عىل لك من الوظيفة التعلميية، والثقافية، والضبط الاجامتعى،  

 والاقتصادية وىف الاجتاه السالب. 

املبحوثون ذوى ادلخول املرتفعة أأكرث ادرااكً للجوانب الاجيابية 

للعوملة عىل الوظائف املدروسة ابس تثناء الوظيفة الاقتصادية. فقد  

سامهت العوملة ىف زايدة الوعى ابلثقافة اجلنس ية، وانتشار الزواج  

الواحدى وزايدة الاهامتم ابلتعلمي معومًا واللغات خصوصًا، وتيسري  

ىل املعارف، واملشاركة ىف اختاذ القرارات واتباع الأسلوب  احلصول ع

 الراىق ىف احلوار.  

كام أأن هؤالء ذوى ادلخول املرتفعة أأقل ادرااكً للجوانب السلبية 

للعوملة عىل الوظائف املدروسة ابس تثناء الوظيفة الزواجية والىت 

معات  سامهت العوملة ىف تفامقها مثل زايدة اال قبال عىل التعلمي ابجلا

الأجنبية، وترسب الأوالد من التعلمي، والاس هتالك الرتىف، والتفاخر  

واملباهاة، واحنسار سلطة الأب داخل الأرسة، والبطاةل المتالكهم املال  

اذلى يساعد ىف مواهجة هذه ااَلاثر السلبية. وكذا احلال ابلنس بة ملتغري 

         مس توى املعيشة.     

ري الرمسية ا سهامًا معنواًي فريداً  يف  تسهم املشاركة الاجامتعية غ

تفسري التباين يف الآاثر اال جيابية للعوملة عىل لك من الوظيفة الزواجية، 

والتعلميية للأرسة وىف الاجتاه املوجب. كام تسهم اسهامًا معنواًي فريداً ىف  

تفسري التباين ىف ااَلاثر السلبية للعوملة عىل لك من الوظيفة التعلميية، 

ة الضبط الاجامتعى، والوظيفة الثقافية وىف الاجتاه املوجب  ووظيف

   للوظيفتني الأوليني وىف الاجتاه السالب للوظيفة الثقافية.

سهامًا معنواًي فريداً  يف تفسري التباين يف لك من   يسهم الطموح ا 

الآاثر اال جيابية والسلبية للعوملة عىل لك وظيفة من وظائف الأرسة  

 ىف الاجتاه املوجب. الريفية املدروسة و

سهامًا معنواًي فريداً    يسهم عدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميًا ا 

يف تفسري التباين يف الآاثر اال جيابية للعوملة عىل لك من الوظيفة 

الزواجية، والوظيفة الاقتصادية للأرسة وىف الاجتاه املوجب. كام يسهم  

التباين ىف ااَلاثر السلبية للعوملة عىل لك اسهامًا معنواًي فريداً ىف تفسري 

من الوظيفة الزواجية، ووظيفة الضبط الاجامتعى، والوظيفة  

 الاقتصادية للأرسة وىف الاجتاه املوجب. 

سهامًا معنواًي فريداً  يف   يسهم عدد ساعات تصفح الانرتنت يوميًا ا 

الزواجية،  تفسري التباين يف الآاثر اال جيابية للعوملة عىل لك من الوظيفة

والتعلميية للأرسة وىف الاجتاه املوجب. كام يسهم ىف تفسري التباين ىف  

ااَلاثر السلبية للعوملة عىل مجيع الوظائف امخلسة املدروسة وىف الاجتاه  

 املوجب. 

مفشاهدة الفضائيات وتصفح الانرتنت يساعد ىف زايدة الادراك  

 لأرسة. للآاثر الاجيابية والسلبية للعوملة عىل وظائف ا

سهامًا معنواًي فريداً  يف تفسري   يسهم عدد مرات اذلهاب اىل املول ا 

التباين يف لك من الآاثر اال جيابية والسلبية للعوملة عىل الوظيفة 

 الاقتصادية للأرسة وىف الاجتاه املوجب. 

 التوصيات: 

 وبناًءا عىل النتاجئ توىص ادلراسة ببعض التوصيات الأتية: 

ى الأجور ومس توى املعيشة معومًا بني أأفراد  العمل عىل رفع مس تو 

اجملمتع الريفى لمتكيهنم من الاس تفادة من َااثر العوملة الاجيابية وتقليل  

 معاانهتم من ااَلاثر السلبية للعوملة.
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الرقابة عىل الفضائيات ) القنوات الفضائية( ومواقع الانرتنت لبث  

جيابياهتا لالس تفادة  برامج هادفة تساعد امجلهور عىل تفهم أأبعاد العو  ملة وا 

 مهنا وسلبياهتا ملواهجهتا. 

العمل عىل توعية أأفراد اجملمتع معوما وصغار السن خصوصًا  

جيابيات وسلبيات العوملة عن طريق املؤسسات اخملتلفة ابدلوةل.   اب 

زايدة الوعى بأأمهية الأرس صغرية احلجم لمتكني أأرابب الأرس من  

 مواهجة سلبيات العوملة.

احلداثة بني أأفراد اجملمتع الريفى ومهنا الطموح لتحسني   غرس قمي 

الأوضاع الاجامتعية والاقتصادية للأرسة الريفية مما ينعكس عىل اجملمتع  

 الريفى خاصة واجملمتع املرصى عامة. 

 املراجع: 

اخلوىل, اخلوىل سامل, فتحى حامد خرض, محمد الس يد محد, أأساس يات عمل  

 .  2004عة, جامعة الأزهر, الاجامتع الريفى, لكية الزرا

التغريات البنائية والوظيفية للأرسة  , مروة عبد املنعم عبد الغىن شلب, الفقى

حدى قرى حمافظة املنوفية رساةل ماجس تري, قسم تمنية  ,الريفية ىف ا 

 . 2012الأرسة الريفية, لكية الاقتصاد املزنىل, جامعة الأزهر, 

براهمي عىل محمد, العوملة الثقافية وعالقهتا ابغرتاب الش باب   أأمحد, سومية ا 

اجلامعى, دراسة حتليلية, رساةل دكتوراه, قسم أأصول الرتبية, لكية  

 . 2009,  جامعة عني مشس البنات, 

ل محمد, أأثر التغريات اجملمتعية املعارصة عىل الثقافة الاس هتالكية  حامد, جام

للش باب اجلامعى, دراسة ميدانية لتأأثري تكنولوجيا االتصال احلديثة,  

آداب عني مشس, لكية الآداب, جامعة عني مشس, اجملدل   حوليات أ

 . 2016(, سبمترب, 44)

التقدم ىف الأرسة,   عبد اجمليد, فايزة يوسف, وَاخرون, التفكري العلمى وقمي

 . 2009الطبعة الأوىل, دار العلوم للنرش والتوزيع, القاهرة, 

, محمود مصطفى عبدهللا صقر,  جتليات العوملة ىف احلياة اليومية عبد هللا 

دراسة ميدانية ابلتطبيق عىل  لرشاحئ الطبقة الوسطى ىف اجملمتع املرصى, 

لكية الآداب, جامعة  قسم الاجامتع, , رساةل ماجس تري مدينة القاهرة, 

 . 2008 عني مشس, 

عراىب, محمود الس يد, تأأثري العوملة عىل ثقافة الش باب املرصى, دراسة ميدانية  

لعينة من الش باب ىف س ياقات اجامتعية متباينة, رساةل دكتوراه, قسم  

 . 2004الاجامتع, لكية الآداب, جامعة عني مشس, 

الاجامتعية يف ظل الأبعاد  د, حسر عىل عبد املعطى, متطلبات التنش ئة محم

قسم  الاقتصادية للعوملة, دراسة ىف عمل اجامتع الأرسة, رساةل دكتوراه, 

 . 2011الاجامتع, لكية الآداب, جامعة الاسكندرية,

مالمح التغري ىف الأرسة املرصية ىف ظل جممتع املعوملات, دراسة ميدانية 

الجتاهات أأرابب الأرس احلرضية حنو دور التقنية احلديثة ىف التنش ئة 

بناء, أأحباث ندوة الأرسة املرصية وحتدايت العوملة,  أأعامل  الاجامتعية للأ

مايو   8-7الندوة الس نوية التاسعة لقسم الاجامتع, جامعة القاهرة, 

 . 2003, حترير أأمحد زايد, أأمحد جمدى جحازى, 2002

دراك املبحوثني للآاثر )اال جيابية والسلبية( للعوملة عىل الوظيفة الزواجية للأرسة.   : 2جدول    مس توى ا 
 الآاثر السلبية الآاثر اال جيابية

 % العدد  التأأثريمس توايت  % العدد  مس توايت التأأثري
 % 1,4 5 درجة(  13 -7منخفض ) % 5,5 20 درجة(  3 -2منخفض )
 % 37,7 136 درجة(  20  -14متوسط ) % 24,9 90 درجة(  5 -4متوسط )

 % 60,9 220 درجات فأأكرث(  21مرتفع )  % 69,5 251 درجات فأأكرث(   6مرتفع ) 
 % 100 361 اجملموع % 100 361 اجملموع

 درجة  22,26 املتوسط احلساب  درجة  6,41 املتوسط احلساب 

   مس توى ادراك املبحوثني للآاثر ) الاجيابية والسلبية( للعوملة عىل الوظيفة التعلميية للأرسة.   :   3جدول  
 ااَلاثر السلبية ااَلاثر اال جيابية

 % العدد  مس توايت التأأثري % العدد  مس توايت التأأثري
 % 8,3 30 درجة (  5 - 3منخفض )   - - درجة (  9 - 5منخفض )  

 % 52,9 191 درجة (  8 - 6متوسط )   % 23,5 85 درجة (  14  - 10متوسط )  
 % 38,8 140 درجات فأأكرث (   9مرتفع  )   % 76,5 276 درجة فأأكرث (   15مرتفع ) 

 % 100 361 اجملموع % 100 361 اجملموع
 درجة  7,90 املتوسط احلساىب  درجة  16,15 املتوسط احلساىب 

دراك املبحوثني للآاثر )الاجيابية والسلبية( للعوملة عىل الوظيفة الثقافية للأرسة  : 4جدول    مس توي ا 
 الآاثر السلبية الآاثر اال جيابية

 % العدد  مس توايت التأأثري % العدد  مس توايت التأأثري
 % 0,8 3 درجة(  17-9منخفض ) % 2,2 8 درجة(   3-2منخفض )
 % 4,7 71 درجة(   26-18)متوسط   % 32,7 118 درجة(   5-4متوسط )

 % 94,5 341 درجة فأأكرث(  27مرتفع )  % 65,1 235 درجات فأأكرث(   6مرتفع ) 
 % 100 361 اجملموع % 100 361 اجملموع

 درجة  36,00 املتوسط احلساب  درجة  5,88 املتوسط احلساب 
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 والاقتصادية واالتصالية.توزيع املبحوثني وفقًا للخصائص الشخصية والاجامتعية    : 1جدول  

 )%(  العدد  املتغريات املس تقةل )%(  العدد  املتغريات املس تقةل
 ادلخل الشهرى للأرسة  -10 سن املبحوث -1

 % 64,8 234 جنيه(   5800أأقل من   -1200منخفض ) % 20,2 73 س نة (  41لأقل من  29منخفض )  
 % 28 101 جنيه( 10400أأقل من   -5800متوسط ) % 59 213 س نة (  53لأقل من   41متوسط  ) 

 % 7,2 26 جنيه فأأكرث(  10400مرتفع )  % 20,8 75 س نة فأأكرث (  53مرتفع   ) 
 % 100 361 اجملموع % 100 361 اجملموع

 املشاركة الاجامتعية غري الرمسية -11 النوع -2
 % 8,9 32 درجة (  19ــ    10منخفض )   % 65,9 238 ذكور 
انث  % 57,6 208 درجة (  29ــ  20متوسط )   % 34,1 123 ا 

 % 33,5 121 درجة فاكرث (   30مرتفع )  % 100 361 اجملموع
 % 100 361 اجملموع املس توى التعلميى للمبحوث -3

 الطموح -12 % 88,9 321 جامعى 
 - - درجة (  9 - 6منخفض )   % 11,1 40 فوق جامعى 

 % 25,5 92 درجة (  13  - 10متوسط )   % 100 361 اجملموع
بناء  -4  % 74,5 269 درجة فأأكرث (   14مرتفع )  املس توى التعلميى للأ

 % 100 361 اجملموع % 41,6 150 س نة( 9-6مرحةل التعلمي اال عدادى ) 
 عدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا -13 % 34,8 126 س نة( 13-10مرحةل التعلمي الثانوى )

 % 43,8 158 منخفض ) أأقل من ساعة ىف اليوم(  % 23,6 85 س نة فأأكرث( 14مرحةل التعلمي اجلامعى وفوق اجلامعى )
 % 46,5 168 ساعات ىف اليوم( 3  -متوسط ) من ساعة % 100 361 اجملموع

 % 9,7 35 ساعات ىف اليوم(  3مرتفع ) أأكرث من   احلاةل املهنية للمبحوث -5
 % 100 361 اجملموع % 60,1 143 موظف حكوىم

 ساعات تصفح الانرتنت يوميًا عدد  -14 % 39,9 95 موظف قطاع خاص 
 % 48,7 176 منخفض ) أأقل من ساعة ىف اليوم(  %100 238 اجملموع

 % 33,8 122 ساعات ىف اليوم( 3  -متوسط ) من ساعة احلاةل املهنية للمبحوثة -6
 % 17,5 63 ساعات ىف اليوم(  3مرتفع ) أأكرث من   %11,4 14 ربة مزنل 

 % 100 361 اجملموع %68,3 84 موظفة ابحلكومة
 عدد مرات اذلهاب اىل املول -15 %20,3 25 موظفة ابلقطاع اخلاص 

 % 18,3 66 ال %100 123 اجملموع

 احلاةل الاجامتعية -7
 % 19,7 71 مرة لك أأس بوع

 % 23,8 86 مرة لك شهر 
 % 23 83 مرة لك س تة أأشهر  %97,2 351 مزتوج 
 % 15,2 55 مرة لك س نة  % 0,6 2 مطلق 
 % 100 361 اجملموع % 2,2 8 أأرمل

    % 100 361 اجملموع
    جحم الأرسة  -8

    % 34,9 126 فرد(  5 -3صغري )
    % 63,2 228 فرد(   8-6متوسط )

    % 1,9 7 أأفراد فأأكرث(  9)كبري 
    % 100 361 اجملموع

    مس توى املعيشة -9
    % 42,7 154 درجة ( 191,73  -140,73منخفض )

    % 49,8 180 درجة ( 243,73  -192,73)متوسط  
    % 7,5 27 درجة فأأكرث (   244,73مرتفع ) 

    % 100 361 اجملموع

دراك املبحوثني للآاثر )الاجيابية والسلبية( للعوملة عىل وظيفة الضبط الاجامتعى للأرسة.   5جدول    مس توي ا 
 الآاثر السلبية الآاثر اال جيابية

 % العدد  مس توايت التأأثري % العدد  مس توايت التأأثري
 % 6,6 24 درجة(   5  -3منخفض )   % 0¸6 2 درجة(   5- 3منخفض )  
 % 29,6 107 درجة(   8  -6متوسط )   % 29,9 108 درجة(  8 -6متوسط )

 % 63,7 230 درجات فأأكرث(   9مرتفع )  % 69,5 251 درجات فأأكرث(   9مرتفع ) 
 % 100 361 اجملموع % 100 361 اجملموع

 درجة  9,33 املتوسط احلساب  درجة  8,97 احلساب املتوسط 
 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (392-408)  Abo Elsoud et al 

405 
 

 
دراك املبحوثني للآاثر )الاجيابية والسلبية( للعوملة عىل الوظيفة الاقتصادية للأرسة.   : 6جدول    مس توى ا 

 الآاثر السلبية الآاثر اال جيابية
 % العدد  مس توايت التأأثري % العدد  مس توايت التأأثري

 - - درجة(  11-6منخفض ) - - درجة(  7 -4منخفض )
 % 12,2 44 درجة(   17-12متوسط ) % 25,2 91 درجة(  11-8متوسط )

 % 87,8 317 درجة فأأكرث(  18مرتفع )  % 74,8 270 درجة فأأكرث(  12مرتفع ) 
 % 100 361 اجملموع % 100 361 اجملموع

 درجة  21,19 املتوسط احلساب  درجة  13,04 املتوسط احلساب 

لعوملة معامالت الارتباط البس يط )بريسون ( بني املتغريات املس تقةل المكية املدروسة ودرجة ادراك املبحوثني للآاثر ) الاجيابية والسلبية( لقمي  : 7جدول 
 عل لك وظيفة من الوظائف امخلس املدروسة

 0,01** معنوى عند مس توى                                       0,05* معنوى عند مس توى        

 املتغريات املس تقةل

 الوظيفة الاقتصادية جامتعى وظيفة الضبط الا الوظيفة الثقافية الوظيفة التعلميية الوظيفة الزواجية
قمي معامل اال رتباط  

 البس يط
قمي معامل اال رتباط  

 البس يط
قمي معامل اال رتباط  

 البس يط
قمي معامل اال رتباط  

 قمي معامل اال رتباط البس يط  البس يط

ااَلاثر  
 الاجيابية

ااًلاثر  
 السلبية

ااَلاثر  
 الاجيابية

ااًلاثر  
 السلبية

ااَلاثر  
 الاجيابية

ااًلاثر  
 السلبية

ااَلاثر  
 الاجيابية

ااًلاثر  
 السلبية

ااَلاثر  
 الاجيابية

ااًلاثر  
 السلبية

* 0,143 سن املبحوث
* 

0,147 *
* 

-
260‚0 ** 093‚0 -

151‚0 ** 160‚0 ** 019‚0 200‚0 ** -111‚0 * 0,181 ** 

عدد س نوات تعلمي  
بناء  0‚010 0‚053- 0‚016- 0‚070- 0‚041- 0‚040- 0‚027- 0‚002 0,015 0,019- للأ

* 0,153 0,023- جحم الأرسة
* 003‚0 -003‚0 -

162‚0 ** 112‚0 * -043‚0 145‚0 ** 097‚0 068‚0 

 * 0‚130- * 0‚126 0‚019 * 0‚121 ** 0‚  144- 0‚036 0‚019- 0‚015 0,036- 0,038 مس توى املعيشة
ادلخل الشهري  

 للأرسة 
0,223 *

* -0,055 103‚0 * -
308‚0 ** 190‚0 ** -257‚0 ** 211‚0 ** -

200‚0 ** 0,138 ** -0,109 * 

املشاركة الاجامتعية 
 غري الرمسية

0,266 *
* 0,087 274‚0 ** 220‚0 ** -002‚0 -140‚0 ** 071‚0 144‚0 ** 0,116 * 0,084 

* 0,423 الطموح
* 

0,291 *
* 195‚0 ** 493‚0 ** 208‚0 ** 246‚0 ** 372‚0 ** 421‚0 ** 0,320 ** 0,207 ** 

عدد ساعات  
مشاهدة الفضائيات  

 يوميا

0,412 *
* 

0,223 *
* 003‚0 167‚0 ** 072‚0 154‚0 ** 131‚0 * 312‚0 ** 0,216 ** 0,172 ** 

عدد ساعات تصفح   
 اال نرتنت يوميا 

0,507 *
* 

0,266 *
* 120‚0 * 493‚0 ** 096‚0 388‚0 ** 252‚0 ** 313‚0 ** 0,164 ** 0,169 ** 

عدد مرات اذلهاب  
 ** 0,165 ** 0,255         اىل املول
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دراك املبحوثني   : 8جدول    للآاثر )الاجيابية( للعوملة عىل وظائف الأرسة املدروسة قمي معامالت الاحندار والاحندار اجلزىئ املعيارى بني املتغريات املس تقةل المكية املدروسة ودرجة ا 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتغريات التابعة
 
 

 املتغريات املس تقةل

 ااَلاثر الاجيابية للعوملة عىل الوظائف املدروسة
 الاقتصادية  الضبط الاجامتعى  الثقافية التعلميية الزواجية

قمي  معامل  
 الاحندار 

قمي معامل  
الاحندار  

اجلزىئ  
 املعيارى

قمي  معامل  
 الاحندار 

قمي معامل  
الاحندار  

اجلزىئ  
 املعيارى

قمي  معامل  
 الاحندار 

قمي معامل  
الاحندار  

اجلزىئ  
 املعيارى

قمي  معامل  
 الاحندار 

قمي معامل  
الاحندار  

اجلزىئ  
 املعيارى

قمي  معامل  
 الاحندار 

قمي معامل  
الاحندار  

 اجلزىئ املعيارى

  0‚091-  0‚047 ** 0‚225- ** 0‚180- ** 0‚146- ** 0‚214-  0,099 سن املبحوث
  0‚087-  0‚050-  0‚068-  0‚029  0,010- عدد س نوات تعلمي الأبناء 

  0‚091  0‚023-  0‚080-  0‚088  0,081- جحم الأرسة
  0‚070 ** 0‚168 ** 0‚170  0‚055  0‚010  0,006 مس توى املعيشة

  0‚012 ** 0‚193 ** 0‚171 ** 0‚191 ** 0‚178 * 0‚118 * 0‚113 ** 0,164 ** 0,198 ادلخل الشهرى للأرسة 
  0‚089  0‚003  0‚087- ** 0‚273 ** 0‚292 ** 0,152 ** 0,161 املشاركة الاجامتعية غري الرمسية 

 ** 0‚359 ** 0‚287 ** 0‚344 ** 0‚337 ** 0‚220 ** 0,238 ** 0‚175 ** 0‚184 ** 0,224 ** 0,254 الطموح
 ** 0‚143 ** 0‚141  0‚070  0‚059  0‚057 ** 0,198 ** 0,144 ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا عدد 

  0‚009  0‚074  0‚015 ** 0‚144 * 0‚127 ** 0,398 ** 0,385 عدد ساعات تصفح اال نرتنت يوميا 
 ** 0‚204 ** 0‚161         عدد مرات اذلهاب اىل املول 

 ʀ 0,604 0,587 378 ̧0 365 ̧0 335‚0 328‚0 459‚0 447‚0 457‚0 447‚0قمي معامل الارتباط املتعدد
 0‚199 0‚209 0‚200 0‚211 0‚108 0‚112 0̧ 133 0‚143 0,344 0,364 قمي معامل التحديد 

 ** 20,874 **8,364 ** 22‚202 ** 9,354 ** 8,599 ** 3,667 ** 10,906 ** 5,831 ** 62,510 20,071 قمية )ف( 
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دراك املبحوثني للآاثر )الاجيابية  : 9جدول    ( للعوملة عىل وظائف الأرسة املدروسة قمي معامالت الاحندار والاحندار اجلزىئ املعيارى بني املتغريات املس تقةل المكية املدروسة ودرجة ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتغريات التابعة

 
 

 املتغريات املس تقةل

 ااَلاثر الاجيابية للعوملة عىل الوظائف املدروسة

 الاقتصادية  الضبط الاجامتعى  الثقافية التعلميية الزواجية

قمي  معامل  

 الاحندار 

قمي معامل  

الاحندار  

اجلزىئ  

 املعيارى

قمي  معامل  

 الاحندار 

قمي معامل  

الاحندار  

اجلزىئ  

 املعيارى

قمي  معامل  

 الاحندار 

قمي معامل  

الاحندار  

اجلزىئ  

 املعيارى

قمي  معامل  

 الاحندار 

قمي معامل  

الاحندار  

اجلزىئ  

 املعيارى

قمي  معامل  

 الاحندار 

قمي معامل  

الاحندار  

 اجلزىئ املعيارى

  0‚091-  0‚047 ** 0‚225- ** 0‚180- ** 0‚146- ** 0‚214-  0,099 سن املبحوث

  0‚087-  0‚050-  0‚068-  0‚029  0,010- عدد س نوات تعلمي الأبناء 

  0‚091  0‚023-  0‚080-  0‚088  0,081- جحم الأرسة

  0‚070 ** 0‚168 ** 0‚170  0‚055  0‚010  0,006 مس توى املعيشة

  0‚012 ** 0‚193 ** 0‚171 ** 0‚191 ** 0‚178 * 0‚118 * 0‚113 ** 0,164 ** 0,198 ادلخل الشهرى للأرسة 

  0‚089  0‚003  0‚087- ** 0‚273 ** 0‚292 ** 0,152 ** 0,161 املشاركة الاجامتعية غري الرمسية 

 ** 0‚359 ** 0‚287 ** 0‚344 ** 0‚337 ** 0‚220 ** 0,238 ** 0‚175 ** 0‚184 ** 0,224 ** 0,254 الطموح

 ** 0‚143 ** 0‚141  0‚070  0‚059  0‚057 ** 0,198 ** 0,144 عدد ساعات مشاهدة الفضائيات يوميا 

  0‚009  0‚074  0‚015 ** 0‚144 * 0‚127 ** 0,398 ** 0,385 عدد ساعات تصفح اال نرتنت يوميا 

 ** 0‚204 ** 0‚161         عدد مرات اذلهاب اىل املول 

 ʀ 0,604 0,587 378 ̧0 365 ̧0 335‚0 328‚0 459‚0 447‚0 457‚0 447‚0قمي معامل الارتباط املتعدد

 0‚199 0‚209 0‚200 0‚211 0‚108 0‚112 0̧ 133 0‚143 0,344 0,364 قمي معامل التحديد 

 ** 20,874 **8,364 ** 22‚202 ** 9,354 ** 8,599 ** 3,667 ** 10,906 ** 5,831 ** 62,510 20,071 قمية )ف( 
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Globalization impacts on some rural family functions (a study in Wafaeia V 
illage, Delingat District, Behera Governorate.) 
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ABSTRACT 

The study aimed mainly to identify the positive and negative impacts of globalization on some 
rural family functions which are: marriage, education, culture, social control and economic function. 
The study was conducted on a regular random sample consisted of 361 rural family, In Wafaeia 
Village, Delingat District, EI- Behera Governorate. Family heads were chosen. They should have at 
least high education and at least one child in preparatory school. Data were collected by a 
questionnaire. Descriptive and analytical methodology were used. Some statistical methods were 
used; (person correlation, T. Test, F. test, multiple correlation and regression. The main findings are: 
the order of family functions studied according to the predominant mean of respondents perception of 
positive impacts of globalization on each one were: economic, education, marriage, social control and 
culture function. But the order of these functions according to negative impacts of globalization were: 
economic, culture, marriage, social control and education functions. There was multiple correlation 
relationship between all independent variables combined and respondents’ perception of positive and 
negative impacts of globalization on each function of the five studied functions. The most important 
variables that participate in explaining the variance of respondents, perception of positive and 
negative impacts of globalization on each function of the five studied functions are: aspiration, 
number of hours watching Internet daily, family month income and number of hours watching 
satellite channels daily. Some recommendations were stated according to results. 

Keywords: Globalization function; marital function; educational function; cultural function. 

mailto:taheiaabu-elsooud.eco@azhar.edu.eg

